
З а х а а м и н а й  ай м агай  олониит ы н га зе т э

Ъгсиан tit 2015 оной 
январннн 30

№  2 (3922) 
1965 OHhoo гарана

Буряадай элитэ поэт 
Мэлс Самбуев

Буряадай элитэ ехэ поэт, 
Буряадай комсомолой man
ia й туруушын лауреат Мэлс 
Самбуев амиды мэндэ мунее 
ябаа haa, февралиин 13-да 75 
найаяа угтажа байха байгаа.

1940 оной Луу жэлэй Са- 
гаан hapa соогуур Захаами
най аймагай Санага нютагай 
Хужарта Ж амьян, Ринчин 
Самбуевтанай булэдэ до- 
рюухан хубуун турэжэ, 
тэрэ уедее ехээр йанагдаха 
Мэлс гэжэ нэрээр Сана- 
гын сомондо дансалуулаа. 
Теэд энэ харахан шарайтай 
хубуугээ Х ара Хубуун гэжэ 
нэрлэдэг йэн. Энэ нэрээ- 
рээ тэрэ Хужарайнгаа эхин 
йургуули дуургэтэрээ ябайан 
юм. Пургуулида йуража 
эхилхэйээ хойшо номдоо хур- 
са, бэрхэ хубуун гэжэ суутай 
болойон.

Эхин йургуулияа эрхимээр 
дуургээд, Хужарай Сталинай 
нэрэмжэтэ колхозйоо 7 мо- 
доной зайда оршодог Сана- 
гын Харуулдахи йургуулида 
hypaa. Бухы йурагшад 
гэртэйээ ябагаар ябажа 
йурадаг Ьэн. Энэ йургуулида 
йуража ябахадаа, Мэлс 
шулэг бэшэжэ эхилээ бэлэй. 
Буряад хэлэ бэшэгэй багша, 
Буряадай арадай уран зохё- 
олшо болойон Бадма Ш ой- 
доков Мэлсын шулэгуудые

ундэреер сэгнэжэ, ерээдуйдэ 
бэлигтэй хун болохыень 
тайлбарилжа, уран шулэг, 
поэмэнуудые бэшэхэ зорилго- 
донь ундэйэ угэжэ, тэбэрихэ- 
дэ багтахагуй шанар йайтай 
заабари туйа угэжэ, поэзиин 
далайда тамаруулйан байна.

1965 онйоо Эрхуугэй уни
верситет дуургэйэн Мэлс 
Самбуев Буряадайнгаа ра- 
диокомитедтэ худэлжэ, зо- 
рилго ехэтэйгээр ажаллажа, 
арбаадхан жэл соо буряадаар 
зургаан номуудые: «Тайгын 
сайан», «Таймыр», «Санага», 
«М амайн добуунйаа дурдал- 
га», «Углеенэй шуудэр», «Ара 
Хангай», ородоор: «Стихи», 
М осквада «Дед Доржи» бо- 
лон «Таёжная роса» согсол- 
боринуудые хэблуулээ. Теэд 
поэдэй найан даншье йаа бо- 
гонихон байшоо. 1981 оной 
зун Мэлс Самбуев душэхэн 
найандаа гэнтэ найа баража, 
Буряадай олониитэ ехэ уйд- 
хар гашуудалда абтаа бэлэй. 
Поэдэй найа барайанай удаа 
«Одото саг» (1983 он), «Зуун 
дуун» (1984), «Благодарю» 
(М осква, 1984) гэйэн номуу- 
дынь хэблэгдээ.

Мэлс Самбуевай турэйеер 
50, 60, 70 жэлнуудэйнь ойнуу- 
дые болон Буряадай комсо
молой тэгшэ ойдо туруушын 
ш агналда хуртэйэн поэдые

( Ойн баяр

хундэлжэ, нютагаархини- 
инь, Буряадай олониитэ, 
уран зохёолшод, уран зураа- 
шад, хугжэмшэд, дуушад, 
эрдэмтэд Санага нютагта 
буужа, ургэн дэлисэтэйгээр 
унгэргее йэн. Дурасхаалынь 
мунхэлжэ, нэгэ гудамжада 
нэрынь угое йэн. Пургуулида 
дурасхаалай самбар хадаг- 
даа. 2000 ондо Улаан-Удэдэ 
Ундэйэтэнэй номой сай
да Мэлс Самбуевай поэзи- 
дэ зорюулагдайан эрдэмэй 
конференци унгэРгэгДэжэ> 
Ж елезнодорожно аймагай 
нэгэ гудамжада нэрэнь ол- 
гогдоо. Республикын залуу 
уран зохёолшодой XV кон- 
ференцидэ Мэлс Самбуевай 
нэрэмжэтэ шан байгуулагда- 
жа, туруушьш лауреат боло- 
жо, Санагын Санжай-Ханда 
Дармаева тодороо йэн. Тэрэ 
гэйээр олон залуу зохёолшод 
энэ шанда хуртее.

Гараха жэлнай Уран зо- 
хёолой жэл гэжэ нэрлэгдээ. 
Энээнтэй дашарамдуулан 
элитэ ехэ поэдэй ойн баярые 
ургэнеер тэмдэглэхэеэ За
хааминай уран зохёолшодой 
«Уран Душэ» нэгэдэл, айма
гай номой сан, соёлой тайаг, 
йургуулннууд ехэ ажал эхи- 
лээд байна.

Сэнгэ Ринчинов
(«Буряад унэн»)
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11уралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

«Ундэр наИан -  утэлхын далай»

Заншал соомнай -  халуухан сай,
Заншал соомнай -  эжы,абамнай 
Заншал соомнай -  галай бадараан.

Цырен-Дулма Дондокова
Буряад зондо, манайшье 

Захааминай аймагта эртэ 
урда carhaa хойшо эжы абаяа 
хундэлжэ ябаха йайн йайхан 
ёйо заншал уейее уедэ дам- 
жуулагдан байдаг юм. Ухи- 
буудэйнгээ хэр багайаань 
хойшо, турэлхидэйнгее ундэр 
найатай болоходо, тэдэнээ 
хажуудаа абажа, туйалжа 
ябаха уялгыень ехэ нарина- 
ар ойлгуулжа угэхэ, тэрэнээ 
сахихыень хумуужуулхэ ту- 
хай эжы абын зорилгонуу- 
дай нэгэниинь болоно бшуу. 
Н айатай болойон эжы абаяа 
орхижо ондоо тээшэ ошойон 
зон ехэ нугэлдэ йундалдадаг 
гээшэ. Урдандаа буряадуу- 
дай дунда харууйагуй улэйэн 
нэгэшье найажаал зон угы 
байгаа. Ухибуушьегуй хунуу-

дые аха дуунэрынь, турэл 
тутимынь утэлгэжэ, хада гэр- 
тэнь табидаг йэн.

Муноо сагта энэ ёйо зан
шал баримталагдабашье, 
хаа-яа заримдаа хэн нэгэ- 
ниие «найажаал зоной гэр- 
тэ байдаг» гэжэ дуулахадаа 
ехэ гомдолтой байдаг. Иимэ 
ушар манай ажабайдалда 
байхагуйн тула ухибуудтээ 
гэртэншье, йургуулиданшье 
энэ асуудал тон наринаар 
хумуужуулэгдэхэ ёйотой гэжэ 
йанамаар. Эжы, аба эгээл 
дутын, эгээл йайн, йайхан 
зон гэйэн мэдэрэл ухибуун 
бухэнэй сээжэ соо сэсэг мэтэ 
ургажа ябаха ёйотой.

М уноодэр манай М ихай
ловна нютагаймнай аха заха 
болохо убгэд хугшэдэй бага

найан Эсэгэ ороноо хамга- 
алгын Агууехэ дайнай уедэ 
унгэрее. Тэрэ сагта арын 
худэлмэри хэжэ, убэл зунай 
халуун хуйтэниие узэжэ, ни- 
лээд ехэ бэрхэшээлнуудые 
дабажа гарайан байнад. Му- 
неедэрэй уедэ дайн дажар бу 
эхилшэйэй даа гэжэ сэдьхэлээ 
худэлгэжэ, Украинада боло- 
жо баййан уйлэ хэрэгуудые 
сэнхир экранаар ходо хара- 
жа, шагнажа байдагаа манай 
нютагай 82 найатай Самсуев 
Базаржап Очирович хэлэнэ. 
Ухибуудэмнай йайн лэ саг
та йуужа баййай даа, манай 
узэйэн тэрэ саг бу болойой 
гэжэ йанаата болонол даа.

Буряад хэлэнэй багша, 
мунее найанайнгаа амарал- 
тада гарайан Баиров Буда 
Содномовичай хеереенйев: 
М анай М ихайловкада 70 н а
йатай ба дээшэ найатайшуул 
64 хун ажайууна. Э;п зоной
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инь убгэд. 10 айлынь бурин 
бутэн (хоёр хугшэд амиды). 
Юйэн хун гэртээ гансаараа 
байдаг.

Эдэ найатай зоной 17-ни- 
инь ородууд, тэдэнэй тоодо 8 
эрэшуул. 8 хун гэртээ гансаа
раа байдаг. Урн хуугэдынь, 
аша зээнэрынь туйалжа бай
даг. Эдеэ хоолоо, уйатулеэгээ 
пенсеэрээ тулоод, заримани- 
инь улеешэйоон ухибуудтээ 
угэлсэдэг ха.

«Ундэр найан -  утэлхын 
далай» гэжэ буряад зоной 
хэлсэдэгээр, эдэ убгэд болон 
хугшэд убшэлдэг, уе мусее 
ядалдадаг юм ааб даа. Гэбэ- 
шье, эдэ зониие тон ядуу бай- 
далтай гэжэ хэлэхээр бэшэ. 
Айл зониинь, засаг зургаа- 
ниин ь т уйалал сад а п о  м. Зари- 
мандань йургуулиин ухибууд 
ерэжэ туйалдаг. Ажаглаха- 
да, ород зон ухибуудээрээ 
суг байха дурагуйнууд. 90 
Ilahaiiай дабаа гаталйан нэ- 
гэл хугшэн бии. 85-тай ганса 
убгэн тоологдодог.

Хоерхы, оршолонто юр- 
тэмсэдэ турэйэн хадаа ухэхэ 
-  турэхэ гээшэ мунхын эрье- 
сэ хадань хугшэдэймнай тоо 
жэл ерэхэ бури усеержэл 
байна даа».

Эхэ хунэй уургэ энэ дэл- 
хэй дээрэ ехэ юм даа. Эхэ 
байгаали, Эхэ -  дэлхэй, хун 
турэлтэнэй эхэ, ан амита- 
дай эхэ. Эдэ ойлгосонууд 
нэгэл удха холбоотой. Эдэ 
бугэдэ шэнэ ами naha, шэнэ 
амидарал угэдэг гээшэ. Ухи- 
буудые турэжэ, тэдэндээ нэгэ 
жэгдэ хандан, зуб муреер 
хумуужуулжэ, ажабайдал- 
дань эдеэ хоолоор, хубсайа 
хунараар хангажа, хун бол- 
гохо эгээл ехэ хушэр, буянта 
хэрэг ха юм даа.

Эхын тала эльгэн тала, 
эсэгын тала зурхэн тала гэжэ 
дэмы хэлсэдэггуй. Эсэгэ хун 
гээшэ гэрэй эзэн, эрын 9 эр-

дэм еерее мэдэжэ, хубуудтээ 
йургажа ябаха хун болоно.

Н айатай болойон эжы 
абаяа хайрлаха, гамнаха гээ- 
шые хун бухэн мэдэржэ, аша 
туйыень харюулжа, бусаажа 
ш адаха гээшэ ехэ хэрэг бо
лоно. Эжы абадаа хэрэгтэй 
сагтань баяр хургэжэ, гурбан 
зеелэниие узуулжэ, альган 
дээрээ ургэжэ ябабал -  буян 
гээшэл даа. Мунеодэрэй 
боро юрьеэн соо ходол су- 
леегуй, ходол эжы абайаа 
холо, долоон хоногой нэгэ 
удаа утайан холбоогоор хоо- 
рэлдэжэл урдидэг байнабди. 
Хожом ерэхэб даа, хожом 
баярые хургэхэб даа гэжэ 
бодойоор ябанабди. Энэл до- 
роо, йанайан сагтаа найатай 
болойон эжы абаяа шагнажа, 
угэ хуурыень дуулажа, ходол 
эрьен ерэжэ шадаа йаа, ха- 
жуудань ажайуужа, халуухан 
сайгаар хундэлжэ, дулаахан 
унтарида унтуулжа, зоелэн 
угэнуудээр зурхэ сэдьхэлыень 
жэгнуулжэл ябахал байгаал- 
та даа, хун турэлтэн.

Аба эжыгээ амаруулжа,
Ажалай дуршэл

танижа абагты,

Yii )ii сэхээр ябагты!
Эрдэм номоо шудалжа,
Eho заншалаа баримталаад, 
Турэлхи хэлэеэ

гунзэгыруулжэ, 
Дайда гиэнги тэнюун,
Далай шэнги баян

ябаа каатнай, 
Харгы замдаа баршадгуй, 
Хэкэн хэрэгтнай

бутэсэтэй байха! 
Зорикон харгытнай

юлтой байг 
Золгокон нухэдтнай

зугаатай байг, 
Хугшэд убгэднай буянтай

байханъ болтогой! 
Бадаркан зулын гэрэл мэтэ 
Баглаа сэсэгэй унгэ шэнги, 
Буряад арадайнгаа

заншал барин, 
Бугэдвврэн кайн кайхан

куухамнай болтогой! 
Михайловка нютагай ундэр 

накатан Баиров Буда Содно- 
мович ба Самсуев Базаржап 
Очирович хоёрой хвврввнквв.

Зарим. материал Интернет 
ресурскээ абтагдаа.

А. Самсуева, 
М ихайловкын дунда 

йургуулиин багша 
хэблэлдэ бэлдэбэ
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Санжа БАН ЗАРАКЦ АЕВ

Илалтын сэрэгшэд
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайнай дууРэхэ УеДэ 
дайнда баатарлигаар хабаа- 
дажа шархатайан, дохолон, 
гараараа шархатажа гаргуй 
болойон, хулее таарюулжа 
уревйэн хултэй болойон ула- 
ан сэрэгшэд ерэжэ эхилбэд. 
М анай Санага нютагта нэ- 
жээд хулее таарюулйан, нэгэ 
хулверее, хоёр таягаар яба- 
ха улаан сэрэгшэд Гапилов 
Борбогой, Бандеев Фёдор 
хоёр ерээ. Ардаев Бадарха 
баруун гарайнь тохоногйоо 
доодо тээхинь миин эзэгуй 
йэнжэгэлзэжэ байха, энэ зан- 
гаараа найанайгаа дуурэтэр 
баййан юм.

Теэд яахабши, эдэ улаан 
сэрэгшэд колхоздоо ажал 
хэжэ, туйалжа, ажалта удэр 
олоод, эдихэ хоолоо олоод, 
гэр булэдоо туйалаад баййан.

Борбогой абгай гартаа 
уран дуйтэй хадаа колхоздоо 
хэрэгтэй бухы юумэ хээд лэ 
байха. Гэрэй сонхын колоо- 
до, рама, уудэ, шарга, гар 
тармуул, мориной хомууд 
зайаха, элдэб ажал хээд, за- 
рим колхознигуудйаа улуу 
ажалта удэр олоод баййан.

Ардаев Бадарха абгай ха- 
руулшанаар худэлхэ, колхо- 
зой почто тарааха.

1952 ондо колхоздо авто
машина абтаха болобо. Теэд 
жолоошон байхагуй, нютагта 
гансал Бандеев Фёдор жолоо
шон, теэд уроойэн хул угы.

Фёдор Бадмаевич энэ 
ЗИС-5 машина би ябуулхам- 
ни, дайнда иимэ машинада 
ябайан сэрэгшэб. Ябуул- 
жа шадахаб, гэжэ колхозой 
правленидэ дурадхал оруул- 
ба, туруулэгшэ зубшообэ.

Долгор йамганиинь уран дар- 
хан хадаа нэгэ йуни утахан 
тумэроер рычаг хээд, маттти- 
нынгаа сцеплениин педальда 
шурабаар бухэлбэ. Педаляа 
гараараа саашань дарахада, 
хулоороо дарайантай адли 
болгожо тохёоруулба (регу
лировка). М аш инаа ябуул- 
жа узэбэд, ямаршье йаадгуй, 
зоболонгуй машинаа ябуул- 
жа, зогсоожо шадаха байба. 
Фёдор Бадмаевич аймагай 
ГАИ-да ошожо шалгалта ба- 
ряад, эрхим гэжэ тоологдоод, 
машина ябуулха эрхэтэй бо- 
лоод, гуша гаран жэлдэ энэ 
дуратай ажалдаа худэлжэ, 
найанайнгаа хундэтэй ама- 
ралтада гарайан туухэтэй.

1965 оной зун станци 
Джидайаа колхоздоо мо- 
риндо хуллэхэ хэдэн грабли-

нуудаа тээгээд, Дэрэстэйн 
дардам харгыгаар табилуул- 
жа ябаба. Урдайаан «Урал» 
мотоциклоор ерэжэ ябайан 
хунэй харагдахада, энэ ин
спектор лэ байха гээд, ма
шинаа аалидуулба. Харгыда 
баййан инспектор байлгахын 
тэмдэг угэбэ. Документынь 
хараад, инспектор старший 
лейтенант Замарадский гээ- 
шэб, кабинайаан тара, гэбэ. 
Кабинаа нээгээд гарахадаа, 
уроойэн хултэй, хоёр таягтай 
хун гараба. Замарадский гай- 
хад:

- Я не понимаю, кто вы т а 
кой?

- Я -  шофёр I класса, на 
войне служил шофером, по
терял ногу в Сталинград
ской битве, где командовал 
генерал Василий Чуйков.
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Работаю шофёром колхоза 
«Коммунизм» Закаменского 
района более 15 лет. Зама- 
радский:

- Все ясно, с сегодняшнего 
дня мы хорошие друзья. Ж е
лаю счастливого пути.

Хажуудан йууйан Лайжад- 
Доржо нухэрынь: Энэ мили- 
ционершни танйаа айха шэн- 
ги болоол, -  гээд, ню дее ехэ 
болгодхёод байба. Ж олоо- 
шон нухэртоо:

- Пайн танилтай болобоб- 
ди, танил гээшэшни далай 
шэнги гээд, урданай зугаа 
бии юм, -  гэбэ нухэртоо. Фё
дор Бадмаевич зондоо ехэ 
туйатай, хундэтэй жолоошон 
байгаа. Н ютагай зон, колхоз- 
нигууд Городок, Ц акир ошо- 
ходоо гансал колхозойнгоо 
ашаанай машинаар, ашаа, 
тээбэри дээрэнь, арга хургаа 
оложо йуугаад ябадаг бай
гаа. Ж олоошон тон харюу- 
салгатай, хунуудые йуулгаа 
haa, ягаад йуужа ябахаб, хаа- 
на йуухаб, юунйээ барилсажа 
ябахаб гэхэ мэтээр йайн заа- 
жа угэхэ. М ашина байлгаха 
гэбэл ямар дохёо (сигнал) 
угэхэбтэ гэжэ ойлгуулхал даа. 
Тэрэ уеын хунгэн бэшэ сагта 
жолоошоной хундэ ажалда 
удэр, йуниие, холо ойрые, 
убэл зуниие илгангуй шар- 
майн оролдожо ябаа. Харгы 
зам гээшэмнай зэрлиг зандаа, 
мунеенэй дардам харгы бэшэ 
байгаа. Колхозов хусэ ша- 
далтай, баян болгохын тулее, 
дайнай хатуу шэрууниие 
узэйэн хадаа, дайнйаа амиды 
мэндэ ерэйэндээ баярлажа, 
ажалдаа шуумайн ородог юм 
йэн. Колхозой тэрэ уеын за- 
луу жолоошодые Фёдор Бад
маевич хумуужуулйэн гэхэдэ 
ямаршье алдуу болохогуй. 
Колхозой правлени ехээр 
хундэлхэ, хэйэн, бутээйэн 
ажалынь сэгнэхэ, ажалайнь

журамые йайшааха. Правле- 
ниин, парткомай, профкомой 
зугйое шагналнуудые барю- 
улжал байха, жэлэй дуурэхэдэ 
колхозой хундэлэлэй сам- 
барта оруулагданхай бай- 
хал даа. 7-хи, 8-хи, 9-хи та- 
бан жэлнуудэй Ударник 
гэйэн тэмдэгуудээр (значок) 
шагнагдайан бэлэй.

Дайнйаа бусажа ерэхэ- 
дээ «Улаан одоной» орден, 
«Ш эн зоритой тулео» меда- 
ляар шагнагдайан ерээ, дай
най дурэйэнэй йуулээр «1941- 
1945 онуудай Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнда 
Германиие илайанай тулоо» 
медаляар шагнагдайан бай- 
на. Ю билейнэ 4 медаляар 
шагнагдайан.

Н айанайнь нухэр Логино
ва Долгор Доржиевна, Бу- 
ряад орон, СССР гурэн со- 
огоо мэдээжэ алта, мунгэнэй 
дээдын узуурэй уран дар- 
хан бэлэй. Эхэнэрнуудэй 
уряа сагай удхаар гоёолто, 
зуубшэнуудые оорын маяг 
гаргажа, зохёон бутээдэг бай
гаа. Эрэшуулэй мунгэн хута- 
га, хэтэ нэгэн доро эблуулжэ 
бутеехэ, хунэй захийан эрил- 
тын ёйоор бутеедэг байгаа. 
Абань Лубсан дархан гэжэ 
суутай дархан хадаа, Долгор 
басагандаа угайнгаа дарха- 
най йургаалые дамжуулйан, 
дарханда йургайан бэлэй. 
Долгор Доржиевна оорын 
бодол йанамжатай, хуниие 
шарайшалангуй, йажаангуй 
йанайанаа сэхэ руунь алдуу 
угы ш адамараар бутоодэг 
зангаараа бэшэнйээ онсо ил- 
гардаг юм.

1940, 1959 онуудта Мо- 
сквада болойон Буряадай ис
кусство болон литературын 
декадада хабаадажа, хэйэн 
ажалнуудынь узэсхэлэндэ 
табигдажа, бултанай анха- 
рал татаа. Эрхим дэмжэлгэдэ

хуртэжэ, нэрэеэ нэрлуулжэ, 
Ленинград, Баку, Алма-Ата 
хотонуудта харуулагдайан, 
магтуулйан, аза ехэтэй эхэнэр 
байгаа. Уран бутээлнуудынь 
Долгор Доржиевнагай уг 
гарбалтан, уран дарханайн- 
гаа абари, заншалые, ухаан- 
саршадалые зуун жэлйээ улуу 
саг соо алдангуй, уг гарбал 
соогоо дамжуулжа ябана 
гээд, убгэд, хугшэд хэлсэдэг 
юм йэн.

Теэд Долгор Доржиев- 
намнай мунхэ дэлхэйн хайр- 
лажа угэйэн ушое нэгэ бэлиг 
талаантай эзымнай баййан. 
Убшэнтэниие эмшэлхэ, хунэй 
хунды яйанай, хабиргын 
хухархада, эбдэрхэдэ бари- 
жа суглуулжа, ниилуулжэ, 
хабтайанда тааруулжа уяад, 
тургэн сагта эдэгээдэг бай
гаа. Нютагай хунууд холо 
газараар ябалтагуй бэлэхэ- 
нээр халуун туйа абадаг бэ
лэй. Ёйотой бурханйаа туйа 
абанабди гэжэ ундэр сэгнэлтэ 
угэдэг йэн. Хэды олон, холо 
ойрын хун зон элдэб убшее 
эмшэлуулээб даа.

Долгор Доржиевнагай 
туйаниинь, ажалынь дээгуур 
сэгнэгдэжэ, соёлой талаар 
олон суглаа хуралнуудта 
уригдажа, холо газарнуудаар 
ябагдажал байха, хайра ш аг
налнуудые абажал байха.

Фёдор Бадмаевичтан хоёр 
ухибуутэй баййан: баса- 
ганиинь Геля, хубууниинь 
Виктор. Таабай, теоби хоёр 
5 зээнэртэй, 5 аш анартай бо- 
ложо, обогор баян хугшэд 
баййан бэлэй. Нютагтамнай 
иимэ буянтай айл баййан 
байгаа. Виктор хубууниинь 
партийна дээдэ йургуули 
дуургэнхэй. Н ю тагтаа, Мэ- 
лэдэ парткомой секретаряар 
худэлоо, райком партидашье 
худэлоо. Санагадаа сомоной 
туруулэгшээр худэлйэн.
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Лубсан ЦЫ РЕНОВ

Буряад зоной урданай Ьургаалнууд
У рда сагта буряадууд турэл 

гаралдаа сагаалжа ерэхэдээ 
багахан ухибуудээ -  долоо, 
найма найатай гэхэ гу, али 
ушеешье ахашаг ухибуудээ 
мориндоо Ьундалдажа аса- 
раад, тэрэ турэл гаралаа са- 
гаалаад, ухибуугээ нэгэ hapa 
coo орхёод ошодог байгаа.

Аха дуугээ Ьайн мэдэхэ
Тиигэжэ айлшан -  ухибууд 

тэрэ айлайнгаа ухибуудээр 
наадажа ту, гэр соо али газаа 
ажал хэжэ байхадаа турэл 
гаралнуудаа йайн мэдэхэ 
болохойоо гадуур бэе бэедээ 
ехэ илдамууд, томо болохо- 
доо ходо бэе бэеэ харалсажа 
ябадаг байна. Иигэжэ ойрхи 
аха дуугээ йайн мэдэхэ бо- 
лодог йэн. Иигэжэ йурайан 
зон оорыгоо уг удамаа хэдэн 
уе болотор сээжээр мэдэдэг 
баййыень ойлгомоор. У рда
най зон ухибуудээ жэл дуурэн 
турэл гаралнуудтаа ээлжээ- 
гээр нэгэ hapaap ту, ушеешье 
удаанаар абааш ахадаа, олон 
юумэндэ йуража, ойлго- 
жо, аж абайдалдаа хэрэгтэй 
юумыень хадуужа абахы- 
ень байлгадаг йэн. Тиигэжэ 
йурайан ухибууд томо боло- 
ходоо ухаа ехэтэй, йубэлгэн 
йонор байдаг гэжэ убгэд 
хугшэд хэлсэдэг йэн.

Хэшэг буян Ьуулшын 
малда

Ушоо тиихэдэ буряад зон 
мал ажалтай байхадаа, ма- 
лай хэшэг буян гээшэ, эгээ 
йуулшын малда гэлсэдэг йэн. 
Энэ юун гэнэб гэхэдэ, мал 
бэлшэхэдээ эгээ йуулшын 
мал хэшэг буянтай байдаг 
гэжэ хэлсэдэг байгаа. Ондоо

айлйаа мал худалдажа аба- 
хадаа, бэлшэжэ ябайан ма- 
лай эгээ йуулшын мал аба- 
хаяа оролдодог заншалтай 
баййан байна. Эгээ йуулшын 
мал болобол ута йуултэй гэл
сэдэг. Урданай ульгэр домо- 
гуудташье энээн туш аа хэлээ- 
тэй байдаг.

Баян хун малаа худалдажа 
мунгэ олохо гээд, мал аба- 
хаяа ерэйэн хундэ: «Энэ М и 

нин олон мал соойоо оорее 
олоод мал аба», -  гэбэ. Тэрэ 
ерээшэ хун бэлшэжэ ябайан 
малай эгээ йуулшын мал заа- 
гаад: «Энэ мал абахамни», -  
гээ юм байха. Тиигэжэ хэлэ- 
хэдэнь баян бардамаар: «Энэ 
муу даахи шэнги малйаа 
ондоо йайн мал олдоногуй 
гу, ондоо йайн мал абыш», -  
гэжэ ухаа заахадань, мал аба- 
хаяа ерэйэн хун еорынхёороо 
тэрэл йуулшынгээ мал абаад 
гэртээ бусайан байгаа. Тии
гэжэ тэрэ йуулшын мал абаад 
баяжайан намтартай.

Урда сагта уусэеэ гарга- 
хадаа бооголзуурынь ухэ- 
рэй ами тайалйан хун аба- 
даг занш алтай баййан юм. 
М уноонэй зон бооголзуур 
гээшые мэдэхэгуй байха. 
Бооголзуур гээшэ ухэрэй 
хоолойн сээжэ хурэтэр хоёр 
хажуу талайаань отолоод 
абадаг мяхан болоно. М ал 
алайан хун оорее бооголзуур 
мяхаяа холуур, ехээр гэхым 
гу, отолоод абадаг байхыень 
харайан убгэд: «Эгээл амтай- 
хан мяхыень абаба», -  гэл- 
дэгшэ йэн тэрэ сагта.

Муноо сагта бооголзуур 
гэйэн угэ буряад хэлэнйээ 
гарайаар уни болоо гэхэдэ 
алдуу болохогуй.

Бэлшэрэй обоогой
t y y x 3

Ёнгорбой ню тагай зон 
Бэлшэрэй обоое тайлганай 
йуулдэ долоо хоноод тахи- 
даг занш алтай баййан. Пая 
гэр айл болойон залуушуул 
алба обоодо хони гаргажа 
тоолэй ба туруу мяхатай нэгэ 
табаг обоодо табидаг, бэшэ 
мяхыень шанажа хун зон- 
до найрлахадань хубаадаг 
байна. Урданиинь М айтаан 
нугын урда хажууда Бэл
шэрэй обоогой Н айр сэргэ 
(Боосоони сэргэ) гэйэн га- 
зар дээрэ найраа хэдэг йэн. 
Буха алажа найрлажа баййан 
юм гэжэ хэлсэдэг. Элйэн 
дабаан й аа  мориды е урил- 
дуулжа, хэнэй морин урда 
ерэжэ туруу йуури эзэлнэб 
гэжэ боосолдодог йэн, тиигэ
жэ Боосоони сэргэ гэдэгыень 
ойлгомоор. Боосолдойон 
зон хаш аан дээрэ йуугаад, 
моридой ерэхэдэ, урилда- 
жа ябайан хунууд шэнгеэр 
йанаагаа зобойондоо хашаан 
дээрэйээн унажа байдаг йэн 
гэжэ хоерэлдэдэг.

Урда сагта Бэлшэрэй обоо 
ехэ обоо баййан. Санагын да- 
санда мургэдэг зон энэ обоое 
Выборочно обоо гэжэ нэр- 
лэдэг. Хутэлэй харгын зуун 
хажууда Бунхан гэжэ нэрэ- 
тэй обоо баййан. Ш абараар  
хэйэн бурхад олон байгаа. 
Харин хутэлэй харгын ба- 
руун хажууда баййан обоое 
муноошье тахидаг.

Обоогой баруун тээнь 
Х урмаста уула бии, хоюулы- 
ень ламаар тахидаг.
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Энеэдэтэй ушарнууд
М анай ню тагта нэгэ 

хугшэн хубуутэеэ ажайууйан 
байгаа.

Хубуун томо боложо, ар- 
мида ошожо ерээд, городто 
худэлжэ эхилбэ. Хубуундээ 
заабол хорим турэ хэхэб 
гэйэн хусэл эхэдэнь байнгуй 
яахаб.

Энэ ушар Горбачёвай 
ноён байхада архи талон 
болошойон уе йэн. Зон 
йарынгаа хоёр шэл абахал эр- 
хэтэй бэлэй. Хугшэн йарадаа 
хоёр шэл архияа абаад, улуу 
гуталнууд соо хээд подвал 
соогоо нюудаг байгаа. Нэ- 
гэтэ нэгэ удэр хубууниинь 
йарын амаралтада гараад 
ерэбэ гээшэ.

Эхэнь нэгэ удэр хубуундээ 
хэлэбэ: «Подвал coohoo хар- 
таабха гаргаж а ш анаад эди- 
иш, гансал сай хилээмэн хоё- 
рые йорожо байгаабши».

- Нээрэшье, хартаабха ша- 
ража эдихэ байна», -  гэжэ 
йанаад, хубуумнай подвал 
руу ороод хартаабха абаха 
йанаатай харахадань, хэдэн 
паара гуталнууд ирайлда- 
жа байбад. Эдэ гуталнуу- 
даа эндэ юундэ хээб гэжэ 
йанаад, нэгэ гутал мэдэнгуй 
доошонь унагаажархиба. 
Тэрэ унагаайан гуталйаань 
нэгэ шэлтэй архи гарашаба. 
Хубуун тэндэ баййан бухы 
гутал соо узэхэдэнь архинууд 
байба.

«Эжымни оорынгое норма 
архи гнггэжэ суглуулжа бай
на ха юм. Энээхэн архгшень 
мэдуулэнгуй зааханаар  уу- 
гаад байбални ябаха болзор- 
ни хурэхэ юм байна», -  гэжэ 
йанаад, мэтэр удаа зааханаар 
уу гаад , ам а х ал ам гай  боло- 
од, газаагуур ябадаг болобо. 
Нэгэ хэды удэрэй унгэрйэн 
хойно эхэнь подвал соо оро- 
жо, хубуунэйнгээ архи хулуу-

жа ууйыень мэдэжэ, 
хубуугээ хэйээхэ бодол 
эжыдэнь турэбэ гээшэ.

Нэгэ хуушан хуйан 
асын эшэ тайраад , 
шиидам болгожо бэл- 
дээд, хубуугээ ооглобо 
ха:

- «Хубаа, хартаабха 
подвал соойоонь абал 
даа, шанажа эдие».

Хубуун гуйжэ ерэ
эд, подваалаа нээгээД 
орожо, хартаабха ве
дро соогоо хээд гараха 
гэхэдэнь, эхэнь хуйан 
шиидамаар сохихо 
гээд, подвал дээгуур 
шиидам зурагас гэбэ 
Доош оо подвал руугаа 
ороод ,гараха гэхэдэнь 
шиидамай модон хубуунэй 
толгой дээгуурнь зурагас 
гээд лэ байна. Хубуун уй- 
лаганан, бишни дахин гшмэ 
юумэ хэхэеэ огтолон болёоб 
гэжэ хэлэхэдэнь, хуйтэн под
вал соо нэгэ часай туршада 
хубуугээ гаргангуй байгаад, 
эхэнь хэлэбэ:

- «Хэды шэл архи йурангуй 
уугабши, тэрэ хоойолйон 
шэлнуудээ гаргаж а таби». 
Тгшгэжэ эхэнь хубуугээ хэ- 
йээжэ, зуб муртэнь оруулйан 
юм гээд хуршэнэрынь Х 0 0 -  

рэлдеед энеэлдэгшэ hoH.

Урда зуун жэлэй далаад 
оноор болойон ушар

Убйэндэ ябажа баййан 
уе бэлэй. Совхозай ноён 
йэлгэлдэжэ, шэнэ ноён ороод 
баййанаа, убйэнэй бригада 
дээгуур ябажа харахаа гара- 
ба ха. Эгээл захын бригадада 
удэ багта хурэжэ ерэбэ. Эгээл 
тармалгын уе байхада брига- 
дын гэшууд отогтоо байбад. 
Совхозай туруулэгшэ:

- Бригадиртнай хэн бэ? -  
гэхэдэнь, нэгэ ажалшан уйан 
тээшэ заагаад:

- Х арана гут, тэрэ эрье 
доро ургын худэлхые, тэндэ 
бригадирнай, -  гэжэ хэлэбэ. 
Совхозай ноён уур сухалдаа 
багтажа ядан:

- Энэ наранда юу хэжэ 
6airhaH бригадир гээшэб?» -  
гэжэ хаш хараад, маш инадаа 
йуужа, уйан тээшэ харайл- 
гажа мэдэбэ. М аш инайаа 
бууйаар:

- Энэ ши болобол юу хэжэ 
баййан золит, энэ наратай 
удэр тармахын орондо эндэ 
ерээд загайа хахуулидахаяа 
хаанайаа йанаабши?» -  гэжэ 
зандарба. Бригадир зандар- 
хыень тоонгуй урдайаан:

Y бйэндэ гаргахыень 
гаргаад, арбан хоногто мя- 
ханай нормо гаргагш а бэ
лэй. Таа ороод мяха юундэ 
гаргуулангуй байнат? У бйэн
дэ ухеед, уусын уедэ ами- 
дарыт гэхэтнай гу? Мяха 
гаргангуй байхадатнай би 
загайа эдюулхэ гэжэ эндэ 
байнаб, -  гэжэ ш ангаханаар 
дуугарба.

Совхозай ноён: «Углеедэр 
нэгэ хуугээ нормо мяхандаа 
эльгээгээрэй» -  гээд, ондоо 
юушье хэлэнгуй ябаа бэлэй.
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

(Ургэлжэл).
Хэрбээ Эрдэниигээ Мош- 

хооной толгойгынь сабша- 
жа шадаагуй йаань, буудаха 
улад Ласаранай ударидалга 
доро Эрдэниин гэр тээшэнь 
буутаяа духэбэд. Мотттхо- 
он Пархуулиин Эрдэнииндэ 
хурэжэ, гэртэнь ороод: Ш ам- 
да булганай арйан бии гэжэ 
дуулааб. Ш и йаяхана хойто 
йарьдагаар агнажа ерээд бай- 
на бэшэ гуш? Булганаа арйые 
М онголдо ошожо наймаалхаа 
тухеержэ байна бэшэ гуш?» -  
гэжэ байгаад М ошхоон шан- 
гарба.

- Байна байна, энэ ангуу- 
ридам хангай хоёр гурбан 
булга намда хайрлаа, -  гэжэ 
дуугараад, йамгандаа газаа 
гарахыень тэмдэг угэбэ.

- Алим тэрэ булганайш 
арйад, наашань угэ! -  гэжэ 
М ошхоон шангарба.

- Угы, тэрэ арйадни на- 
лаатттха доромни. Энэ унэтэй 
сэнтэй юумые гэр байра соо- 
гоо баряад байхань аюултай 
ха юм даа. Тиимэйээ нала- 
антха дороо саашань нюугаа 
йэм, -  гээд, М ошхооной тол- 
гойн багтахаар ургэн налааш- 
хыгаа модые hyxoopoo гаса- 
жа гаргаба.

- Ш имни ута гартай ха 
юмши, хэбтээд, гараараа 
йарбайгаад абыш даа, -  гэбэ 
Эрдэни. М ошхоон хэбтэжэ, 
гараараа налааш ха доогуур 
йабардаад, юумэ олоогуйдее:

- Алим тэрэ арйануудшни, 
юундэ гартам юумэн даа- 
рилданагуйб? -  гэжэ дууга

раад, hyxoo баряад баййан 
Эрдэни тээшэ муухайгаар 
хараба.

- Байха, байха, юумэндэ 
орёогоод тэндэ хаяжархийан 
юмби. Ш и толгойгоо доо- 
шонь оруулаад, налааш ха 
доогуур йайсар харыш, гарш- 
ни хурэнэгуй хэбэртэй, -  гэбэ 
Эрдэни.

Булганай арйанда хом- 
хойрйон М ошхоон М онгол 
хурэжэ, М онголой баяшуул- 
да худалдажа, унэ сэн хургэхэ 
дурань татажа, мантагар тол
гойгоо налаашхын хоорон- 
до шэхэжэ, ш агааха зуурань, 
бэлэн баййан Пархуулиин 
Эрдэниин хурса йухэ М ош
хооной хузуун дээрэ буужа, 
толгойнь бэеэйээн тайараад, 
газарта унаба гу, гэнтэ тол- 
гой угы Мошхоон бодоод 
орхибо. Эрдэни сошойондоо 
газааш аа гуйжэ гараба. Эр- 
дэниинь хойнойоо гэртэнь 
нэгэ юумэн аниртайгаар уна- 
шаба. Газаа углуугаар бэлэн 
баййан уладтаа гараа ургеед: 
Хэрэг бутэшэбэ, -  гэжэ дуу
гараад, хундеер гэшхуур 
дээрээ йуушаба. Убэрйоон 
даайатай тамхиигаа аршуу- 
лые гаргаад, удхажа хур- 
гаараа дараад, йэтээ сохи- 
жо, тамхяа айаагаад, абяа 
аниршьегуй тамхиигаа утаае 
бааюулан йууба. Ласаран 
уудэ нээжэ, толгойгуй Мош- 
хоониие хараад, юундэшьеб 
даа толгоййоон малгайгаа 
абаад, абяагуй Эрдэниигээ 
хажууда йуугаад, тамхилба. 
Эрдэни нэгэ бага муудахаа

йанаа. Хунэй найа хороохо 
гээшэ, гуроойэ алаха бэшэ 
ха юм, хажуугаарань тол- 
гой угы М ошхоонай бодо
од ерэшэхэдэнь. Энээниие 
мэдэйэн Ласаран угэ зугаа 
гаргабагуй. Эрдэниие харан 
харан тамхилаад, хажуудань 
дуугуй йууба. Бэшэ зоной 
йабир шэбир гэлдэйээр ерэ- 
хэдэнь, тэрэ туламаа асараад. 
М ошхооноо хэгты, нэгэ хэды 
йамгадые Эрдэнииндэ эльгээ- 
жэ, энэ М ошхооной шуйые 
элйээр шудараад доло угаал- 
гаха гэжэ Ласаран захирба.

Удэшэлэн бурэг барагаар, 
мори тэргэдэ нэгэ ута тулам 
ашайан гурба дурбэн эрэшуул 
М оййото тээшэ зуглоо йэн.

Уданшьегуй Мошхооной 
нухэд И вановкын приис- 
кэйээ, энэ ню тагта ерэжэ, хун 
зониие хулгоожэ, ааша аягаа 
гаргаба.

- Мошхоониие хаана хээбтэ? 
-  гэжэ хэдэн хоногоор зониие 
хашайан байгаа. Теэд энэ ню- 
тагай зон:

- Бидэ М ошхоониие хараа- 
гуйбди. Энээруу йая нааша- 
даа ябаагуй. М онгол руугаа 
ошойон байгаа бэзэ, -  гэжэ 
хэйэн уйлэеэ тайа нюужа, 
тэрэ зонйоо йалайан юм 
байха.

Байа иимэрхуу уйлэ хэ
рэг энэ нютагйаа ехэтттъе 
холо бэшэ, Улэнтэ нютагта 
болойон юм байха. Нютаг- 
таа М уу-Нохой гэжэ нэрэтэй, 
олон адуу малтай, хони ямаа- 
тай айл йуужа баййан юм 
ха. М уу-Нохой М онголоор
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ябадалтай, М онголой лама, 
баяшуултай танил тала. 
Н ю тагайнгаа ангуушадЬаа 
унэтэй сэнтэй ангай apha 
миинтээр шахуу худалдажа 
абаад, М онголдо ошожо, унэ 
сэн хургэдэг байба. Хун зо- 
нойнгоо хурэлдэжэ дуугараа 
Ьаань, М онголдо хурэжэ, та
нил тала болошоЬон ламаа- 
раа нютагайнгаа муудалсаЬан 
хундээ жадха хуулэдэг бай- 
гаа. М уу-Нохойтой хэрэл- 
дэЬэн хун уданшьегуй муу- 
дажа убшэлеед наЬа барадаг 
болошоо. Хун зон хоорон- 
доо хэлсэжэ, энэ зорогоороо 
болошоЬон М уу-Нохойе ала- 
ха гэлсэбэ.

- Угы, энэ хумнай маана- 
даа бултыемнай угы хэхэеэ 
Ьанаа юм ту? -  гэлсэбэ. Ган- 
саарынь хороогоо Ьаамнай, 
Ьамганиинь байна ха юм. 
Энэшни М онголдо убгэнтэеэ 
ябалсадаг, тиимэЬээ жадха 
хэдэг ламатай танил бай- 
гаал ёЬотой Муу Нохойе 
гансаарынь хороогоо haa, 
Ьамганиинь М онголдо оро- 
жо, тэрэ танил ламадаа жад
ха хуулэхэ. ТиимэЬээ гэр 
булэтэйнь гэртэЬээн хэнии- 
шье гаргангуй ш атаае гэлсэ- 
бэд. Муу-Нохойндо оролсо- 
дог, ябадаг хумнай орожо, 
гаража байха. Гэртээ булта- 
даа байхы ень мэдэж э бай- 
гаад, мандаа дуулгана бэзэ.

Гэртээ булта баран бай- 
Ьан, юугээшье мэдээгуй Муу 
Нохойтоной Ьуулшын удэр 
хурэжэ ерэбэ. Энэ удэр орой- 
шог Дархинтын Гармын 
хубуун Доржо ламбагай Бур- 
галтайн дасанЬаа ябаЬанаа 
орожо сайлаад, хономсоо- 
роо, наран уш ее Ьуугаагуй 
байна гээд, нютагаа бусаба.

М уу-Нохойтоной унтажа 
байгаад Ьуни Ьэрихэдэнь, гэ- 
рынь газаа талаЬаан аЬажа

байбал даа. Уудээ нээжэ га- 
зааш аа гараха гэхэдэнь уудэн 
нээгдэбэгуй, газааЬаан тулаа- 
тай диилдэбэгуй. Сонхоороо 
газааш аа харахадань, улад 
зон тойроод байха хэбэр- 
тэй. Юун боложо байЬаниие 
мэдэЬэн Муу-Нохой оёлгы- 
гоо м аш инка абаад , сонхо 
руугаа шэдэжэ, сонхоо эб- 
дэбэ. БайЬан зон руу нагаан- 
гаар буудахадань бага ба- 
саганиинь сонхоороо гуйжэ 
гараба. Хотондоо хоргодоод 
байЬан басаганиие оложо, 
сонхооронь Ьооргэн гэртэнь 
хаябад. Гэртэнь хэды буу- 
гай дуун дуулдажа, Муу-Но- 
хой гэртэхинуудээ хороогоо 
хэбэртэй. Пуулшын патрон 
оортэнь улэЬэн байгаа бэзэ.

Иигэжэ урда сагта зоноо- 
роо муудаЬан, баЬаЬан ула- 
дые хуулиин засагЬаа холо 
худое зон О0ДЫНГ0О хуули 
гаргажа, хороодог байЬан юм 
гу даа. Энэ хоёр урда сагта 
болоЬон ушар тухай унгэрЬэн 
зуун жэлэй табяад онуудай 
эхеэр, Сахирта Дымпил аб- 
гайнда байжа Ьургуулида 
Ьурахадаа, абгайгаа зугаалжа 
ЬууЬыень, энэ тэрэ уйлэниинь 
Ьанаандам ябадаг. Тиихэдэ 
Доржо лама дуу хубуумни 
энэ айлда хоноо Ьаа юун бо- 
лохо байгаа Ьэм даа, -  гэдэг 
Ьэн. Захаамин хотодоо хуршэ 
Ьуудаг Будын ЭрдэниЬээ 
энээн тухай асуухадам, зу- 
гааниинь Дымпил абгайн 
хоорэЬэнтэй духуу байгаа 
Ьэн. Энэ хоёр хунэй зугаагаар 
бэшэгдээ.

Ламын заяан
М анай нютагай хубуун 

Ивалгын дасанда Ьуража 
гараад, саашадаа Ьурахаа 
аяар холын Инди тээшэ 
зуглоо Ьэн. Тэндэ дурбэ та- 
бан жэл Ьуража, ном сада- 
раа дээшэлуулжэ ерэхэдэнь.

Тувагай дасанда ламаар 
эльгээЬэн байгаа. Тэндээ за- 
луу лама Тувагай нэгэ хотын 
дасанда ламаар Ьуужа, хун 
зоной хэрэгынь бутээжэ, 
сэдьхэл Ьанаагынь заЬажа 
ЬууЬан гэхэ Тувагай зон ехэ 
хатуу юм гэлсэдэг. Даб гээ 
Ьаа, хуниие хотигодоод орхи- 
ходоо илааЬашье алааб гэжэ 
Ьанахагуй зон юм гэлсэдэг. 
Тэрэ дасанда залуу лама шэ- 
рээтэ байба. Удэр бури хура- 
лаа уншажа, энэ тэрэ ерэЬэн 
зонуудай хэрэг бутээгоод 
Ьуубад. Буряад ламбагай 
хубуумнай тувинка басагатай 
танилсажа, хоюулан айл булэ 
болоо.

Муноо сагта хунэй бэлэн 
зоори мунгэ сангада дуратай- 
шуул дуурэн ха юм. воды гоо 
хара хулЬэ гаргажа, ажал ахы 
хэжэ мунгэ олохо дурагуй 
залуушуулЬаа буридэЬэн дээр- 
мэшэд биил ааб даа. Гэр булэ 
болоЬон лам анарай олоЬон 
мунгэ танган  гэртэхинээ тэ- 
жээхэ, мун дасандаа хэрэгтэй 
байгаа бэзэ. Гурбан тувинец 
дээрмэшэн хубууд хоёр ла- 
мые алаха гэжэ шиидхэл гар- 
габа. Оройхон тэрэ хоёрой 
дасанЬаан гарахыень хаража 
байгаад, мэхэлжэ маш ина- 
да Ьуулгаад, худо© абаа- 
шажа алаад, газарта була- 
жархиха гэлсэбэд. ХэлсэЬэн 
удэрЬоон ламанарые агнажа, 
нэгэ удэшэлэн хоюулан ла
манарай дасанЬаан гарахы
ень хулеэгээд, машинадаа 
хушоор Ьуулгаад, худо© абаа- 
шаба. Сохижо мэдээгынь ал- 
дуулаад, газар малтажа, хо- 
юулынь хаяад, шоройгоор 
дээрэЬээнь за-зуухан булаад 
ябашабад. Залуу наЬанай 
хусэ шадал байгаа гу, нюта- 
гайнь орон хангайниинь ха- 
рида ябаЬан хубуугээ хара
жа аршалЬан байгаа юм гу.

(Тргэлжэльть 10 нюурта).
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( Тргэлжэл)
буряад лама хубуун мэдээ 
орожо, дээрээ хаяатай шо- 
ройгоо hyra тулхижэ бодоод 
ерэбэ. Нухэроо шороййоон 
малтажа гаргахадань, амигуй 
хэбэртэй.

Углоогуур эртэ эдэ гурбан 
алууршад ламанарые хороо- 
йон хадаа, дасанда юун бо- 
ложо байдаг юм, улад зон 
суглараад, юугээ зугаалдажа 
байдаг юм ааб, -  гэлдэжэ, 
йонирхон ошобод.

Теэд дасанай уудэн нээл- 
гээтэй, хурал боложо, сан 
ш ангаар наншахань дуулда- 
жа байба. Эндэмнай ондоо 
ламанар йууха ёйо угы бэшэ 
гу, эндэ йуудаг хоёр ламана
рые усэгэлдэр сохижо алаад, 
шоройгоор булаа бэлээбди 
гэлдээд, йонирхон, уудэ нээ- 
жэ оробо. Ай бурхан, буряад 
лама хубуун, тэрэл зандаа, 
бурханайнгаа номые унша- 
жа, хэнгэрэг сангаа айдхатай- 
гаар сохижо йуухадань гэдэр- 
гээ эрьелдэн, тургэн дасанйаа 
гарабад.

- Юугээ хараа бибди, бу
ряад ламамнай бэеэрээ йууна 
бэшэ гу? -  гэлдээд, дахин оро
жо хараад гарабад. - Ямар 
аймшагтай, шэди ехэтэй лама 
гээшэб. Бушуухан энэ ламы- 
гаа урда мургэжэ, гуйжа, би- 
дэнэй ябадалые хун зондо бу 
дуулгаг лэ, -  гэжэ хэлсэбэд.

Удэшэлэн ламын гэр- 
тээ ерэхэдэнь, тэрэ гурбан 
хубууд ламын гэрэйнь га- 
заа шэнэ мотоцикл бэлэгтэй 
угтажа байбад. Сааш адаа 
юун болойон юм, бэшээд 
яахамнайб даа. М анай ню- 
тагай хубуун муноошье бо
лотор Тувада йууринтай, 
тувинка йамганйаан урэ 
хуугэдтэй. Улад зоной шу- 
хала хэрэг Бурхан багшын 
номоор бутээгеед лэ йууна. 
Ухэхэ уйлэ угы хун ямаршье

аюулйаа амиды мэндэ гара- 
даг ха юм даа.

Хундэ жэлнууд
У рагш аа йалбаржа бай- 

йан Совет гурэн гэнтэ 
йандарагдажа, Ельциной 
ударидалга доро демокра- 
тиин засаг гурэндэ тогтобо 
гэйэн соносхол дуулдаба. 
Гурэнйоон тэдхэмжэтэй бухы 
ороной завод, фабриканууд, 
элдэбын аш ата малтамалай 
предприятинууд мунгэ сан- 
гаараа дуталдажа, ажалша- 
даа мунгэ салингаараа хан- 
гаханиинь хундэрбэ. Хэжэ, 
гаргажа баййан ажалынь, эл
дэбын хэрэглэгдэжэ баййан 
запчасть материалнуудынь 
угы боложо, гаргажа баййан 
хэрэгтэй бутоелгэнууд ор- 
хигдожо, «банкрот» гэгдэн, 
хаагдаханиинь хаагдажа, 
худалдаа наймаанда гара- 
ханиинь гарашаба. Ажалша 
зонуудшье ажал угы боложо, 
шадалтай, урагш аа йанаатай 
зарим зон аралжаа, худалдаа 
наймаа хаа яагуй эхилшоо 
бэлэй.

Мун бухы колхоз совхо- 
зуудшье йандаржа, угы бо- 
лон, ухэр малнуудаа, адуу 
йурэгуудээ, хони ямаагаа 
колхоз совхозай ажалшад 
пайдаа гэгдэжэ, доро дороо 
хубаажа абаад, зарим колхоз- 
нигууд умсэдоо ухэр малаа 
ажаллахаа холын байрада 
нуугээ йэн.

Хажадма гэжэ эхэнэр ну- 
хэрйоон гээгдэйээр арбаад 
жэл унгэроод байгаа. Рин- 
чин нухэрынь агнуурида 
гэнтын аюулаар угы йэн. 
М янга юйэн зуун ерээд онуу- 
даар найанайнгаа амаралта- 
да Хажадма гараа. Пуулшын 
жэлнуудтэ совхоздоо доярка- 
ар худэлжэ баййан юм. Тэрээ- 
хэн пайдаа абайан ухэр малаа 
угы хэжэ, город руу нуухэ гэжэ

шиидээ йэн. Соколдо торхо 
гэр барюулжа, бутэн болгожо 
дуудаад, нютагйаан бууба. 
Эхэнэр хунэй 55 найанай хусэ 
шадал, зориг байгаал бэзэ. 
Хажадма аралжаа наймаа- 
най ажал хэхэ гэжэ шиидээд, 
гурэнэй банкйаа мунгэ зай- 
малан абаба. Эрхууйээ ород 
гурэнэй бараа худалдажа 
абаад, М онгол гурэндэ оро
жо, эд бараагаа наймаалаад, 
олойон мунгеерее М онголой 
дэлгуурйээ элдэбын шухала 
хэрэгтэй бараа абажа нааш аа 
гараад, Хабаровск, Владивос
ток хурэдэг йэн. Ехэнхидээ 
М онголой, эрэ эхэнэрнуудэй 
арйан дэгэлнуудые худалда- 
даг байгаа. Тэрэ уедэ иимэ 
бараан наймаанда тургэн га- 
раха, унтэй сэнтэй бараа бай
гаа. Хажадма энэ ажалдаа 
дадажа, оньйо аргын оложо 
абайаар, шунахайран ходо 
ябадаг болобо. Энэ худал
даа наймаагаараа М осква, 
Абакан, Комсомольск-на- 
Амуре, Нерюнгри гэхэ мэтын 
хотонуудаар ябадаг болобо. 
Н аймааш адтай танилсан, Х а
жадма удэр йунигуй ябадал- 
тай болошоо йэн. Гэртээ урэ 
хуугэдынь байха, Хажадмае 
энэ ажалйаан йаатуулха юу- 
мэн угы йэн.

Хажадма тумэр харгын 
вокзал дээрэйээ эндэ тэн- 
дэ ошохо ерэхэдээ томо 
мунйэтэй бараануудаа тээхэ, 
буулгаха. Тиимэйээ хунэй 
мунгэ зееридэ шунахайра- 
даг хулгайшадай нюдэн- 
дэ абташаба. Х ажадмаагай 
хойнойоо дахалсан, гэр бай- 
рынь мэдэжэ абайаар, тэ- 
дэнэр тагнуул хэжэ оробод. 
Гэртээ хэд байдаг юм, али 
сагта тэдэнэрынь ажалдаа гу, 
али йургуулидаа ошодог ерэ- 
дэг юм, йэмээхэнээр мэдэжэ 
абабад.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Даниил Н ОХОРОВ

Ьэершэ хубуудтэ соло
Мунгэн сагаан карьдагай 
Энгэр дээгуур гэшхэжэ,
Унгын олон ногооной 
YlopMbie эдижэ удэкэн,
Урасхал тунгалаг укапай 
Урмоор ундаа харюулкан,
Хашараг гунан малаймнай 
П эерые хундэлхэеэ ерэкэн 
Буряад хубуудтэ соло.

Балта гартай Базароваа,
Дархан угтай Бэлигтэеэ,
Бултанай пгуруу Валентиновичам, 
Барбагар томо Баяраа,
Даруу номгон Денисэеэ,
Бумбэгэр заахан Бимбаяа,
Эмшэн гартай Сэрэнээ, 
Сагаан-Моринойгоо Баярые,
Бугэдэ Захааминаа хубуудтэ, 
Бархан-Уулын бухэшуулдэ,
Тунхэнэй шанга мундуунуудпш,
Саяан уулын соёодуудта 
Сарюун замай зургэ 
Санага нютагкам соло.

Энгэр газартаа будэрхэгуй 
Эмээлтэ хулэгтэй байгты,
Эжы абын уреэлээр 
Энхэ жаргал эдлэгты.

Удхэжэ гаргакан малайтнай 
Ундэр кэер бухэ болог,
Ургэжэ табикан уринэртнай 
Ургэн Буряадаа ургэжэ ябаг.

Хададаа удэкэн малайтнай 
Хари кэер бухэ болог,
Хамсыгаа шуукан гарайтнай 
Хирам сайтам бэхи болог.

Хии моринтоной ввдвв 
Хиидэжэл ходо ябаг,
Х\ахюукантанай танияа орхингуй 
П ‘Ахилсал хаанаш ябаг,

Бусалжа гаракан эдеэндэ 
Буужа хундэтэй куугаарайт,
Буурал хугшэдэй уреэлые 
Бурхан шэнги сахяарайт.

(  Уран угэ )

Табин табан
наИанай жаргал

НаНанайнгаа нухэр Верэдээ зорюулнаб.

Жаахан наканай сараи улээгоод,
Жэгтэй тургэноор унгэрэн ошоол, 
Жаргалай булагые бадараажа табикан 
Жэлэй дурбэн сагам дулаан 
Эрьежэ дахин бусаха бэшэ.
Энээхэн накандам угтэкэн хубияа 
Эрхим нухэрэй дуранай охин соо 
Эдлэжэ жаргаарай гомодол угыгоор. 
Тала дайдаяа даллажа ургакан 
Таба сагам нугын шэмэг,
Тэмтэрэн ябажа зургоо олокон 
Табин табан наканай жаргал.
Хубшын модоной ногоондо дуулакан 
Хухын дуунай аялга кайхан,
Хуухэн наканкаан уелжэ ерэкэн 
Хэмгуй угтэкэн хунэй накан.
Хукан модон хатан шэнги 
Хубшэдоо найгажа, даллажа куугаарай, 
Халу у н гуламтадаш орокон айлшадам 
Хоймороо заажа хундэлжэ байгаарай. 
Мунхэ бэтээр табикан накандам 
Мунгэн шэнги сагаахан ябаарай,
Арбан хурганай гоёолто шэнги 
Алтай мэтэ арюухан куугаарай.
Элдин сагаан баян нютагаа 
Энгэрынь гэшхэжэ номгон ябаарай, 
Хубэн зоолэн ногоогынъ нугалжа 
Хурькэтэ дайдаяа дуулажа жаргаарай.



12нюур «Ажалай туг» 2015 оной январиин 30

С Уран угэ )
Мандаха наранай доро 

Мэндэ ябахамнай болтогой!

Мунхын аршаан
Усэгэлдэр hynu би
Мунхын аршаан олооб гэжэ зуудэлээб. 
Буурал сагаан эбшапэеэ 
Бараалхажа байнаб гэжэ зуудэлээб. 
Юртэмсын хунэй накые 
Утадхажа байнаб гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан тандаа бэлэглэкуу.

Усэгэлдээр Нунн би
Мунхын аршаан олооб гэжэ зуудэлээб. 
«А» узэг танюулкан багшатаяа 
Арюудхажа байнаб гэжэ зуудэлээб. 
Арюун кайхан кургаал заабаринуудыень 
Мунхэ байха гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан тандаа бэлэглэкуу.

Усэгэлдэр куни би
Мунхын аршаан олооб гэжэ зуудэлээб. 
Наканайнгаа хани нухэртэеэ 
Хуртэжэ байнаб гэжэ зуудэлээб.
Хунэй инаг дуран мунхэ байкай

гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан тандаа бэлэглэкуу. 

Усэгэлдэр куни би
Мунхын аршаан олооб гэжэ зуудэлээб. 
Аша, зээ, хубууд басагадтаяа 
Амсажа байнаб гэжэ зуудэлээб.
Эхэ буряад хэлэмнай 
Мунхэ байкай гэжэ зуудэлээб.
Энэ мунхын аршаан тандаа бэлэглэкуу.

Валерий ЦЫБИКОВ-----

Сугларагты наадандаа!
Т1эй! Хубууд, наашаа сугларыт! 
Хоргодолсожо наадая!
Нюдаргаяа ниилуулыт,
Наадашамнай тоолохо:
«Нэгэнэй ёрхоо, буугэр-баагар 
газар минаа, лотоо манай кэюу!».
Доржо, бэдэрхэеэ бэлэн бай 
Дары бидэ хоргодоод,
Дохёо шамдаа угэхэбди, 
бэдэрхэеэ бэлэн бай, бэлэн бай!

П эй! Сасуутамнай сугларыт!
Сакаар шэдэлсэжэ наадая,
Тэнсуулжэ нюдаргаа ниилуулыт, 
Тоглоошомнай тоолохо:
«Нэгэнэй ёрхоо, буугэр-баагар, 
газар минаа, лотоо манай кэюу!». 
Манзар, мондогорхон сакаараа 
Маниие онохо болобош,
Шамдуу тургэн гуйхэбди 
Шэдэхэеэ бэлэн бай, бэлэн бай!

П эй! Хуугэд, наашаа сугларыт!
Хэрэм буляалдажа наадая,
Хэнэй хэрэм кандарнаб,
Хожогдокон болохо:
«Нэгэнэй ёрхоо, буугэр-баагар, 
газар минаа, лотоо манай кэюу!».
Хэшэг! Харуулшан болобош!
Ханамжатай зогсоорой,
Дараад ерэкэн дайсаниие 
Дары саашань улдвврэй!

П эй! Уетэмнай сугларыт!
Урилдажа наадая!
Утын харгыда илакамнай 
Ударидагша болохо:
«Нэгэнэй ёрхоо, буугэр-баагар, 
газар минаа, лотоо манай кэюу!». 
Данжаа! Дохёо шимнай угэхэш 
Дурим алдакан хуйхэрые 
Энэ доронь тогтоохош!
Эшхэрхэеэ бэлэн бай, бэлэн бай!

Роза НАМЖИЛОВА
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